
PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

Divinópolis, 14 de fevereiro de 2019.

Ofício CM – 003/2019 Procuradoria/Consultoria Legislativa

Assunto: Notificação de constatação de condição não prejudicial ao Vereador autor do PLRes 001/2019

Exmo. Sr. Vereador Marcos Vinícius, autor do PLRes 001/2019 que “cria na Escola do Legislativo,

o Programa Orientação Jurídica Popular”, com fundamento numa interpretação ampliativa do comando

inserto no art. 127, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, é o presente ofício para cientificá-

lo do entendimento dessa Comissão quanto à necessidade de complementação do projeto de resolução

apresentado. 

O projeto apresentado em seu art. 5º, propõe que a Câmara Municipal, por meio da Escola do

Legislativo,  para  a  consecução  dos  objetivos  do  programa  formalize  termos  de  parceria  e/ou  de

cooperação com outras entidades e pessoas jurídicas, sem contudo determinar que nesse aspecto sejam

observadas as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014 com alterações promovidas pela Lei

Federal nº 13.204, de 14/12/2015. 

A não adequação do texto da proposição em conformidade ao tracejado por essa Comissão pode

acarretar  o  envio  de  recomendação  de  não  aprovação  do  projeto  dirigida  ao  Plenário  da  Câmara

Municipal. Por aplicação do princípio da instrumentalidade serve essa manifestação como recomendação

dirigida ao Exmo. Vereador autor para, sendo o caso, apresentar proposição substitutiva à protocolada,

adequando o texto conforme informado. 

Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.
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